REGÜLASYON ÇÖZÜMLERİ

Sıcaklık ve proses kontrolü

Sıcaklık kontrol teknolojisinde dünya çapında liderlik

Dünyada her 30 saniyede bir Omron
sıcaklık kontrol cihazı satılıyor.
24sa/gün, 7 gün/hafta…

Sıcaklık kontrol cihazlarında dünyanın
bir numarası, global ağı ile müşterilerine
daha yakın.



OMRON İLERİ SEVİYELİ TEKNOLOJİYİ BASİTLEŞTİRİYOR
Sıcaklık, basınç ve nem gibi analog parametreler basit kavramlar olabilir, ancak bunları her zamankinden daha fazla
proses optimizasyonu gerektiren günümüzün karmaşık
endüstriyel proseslerinde kontrol etmek göründüğü kadar
basit değildir. Bu noktada Omron size yardım edebilir.
Sıcaklık kontrolü ve diğer analog parametre kontrol enstrümantasyonunda dünya çapında tanınan bir uzman olarak,
tüm dünyada eksiksiz kontrol cihazı serisi sunan tek firmayız
– basit kontrolleri sağlayanlardan ileri seviyeli, yüksek hızlı,
yüksek çözünürlüklü çok döngülü kontrol cihazlarına, PLC
tabanlı proses kontrolü sağlayan tam entegre cihazlara kadar.

Tümünde basitlik ön plandadır: Montaj basitliği, kurulum basitliği
ve kullanım basitliği.
Ama bu basitlik sizi aldatmasın. Omron ürünlerinde basitlik
sadece görünen yüzdedir. Kompakt, sağlam muhafazalarının
içinde, Omron kontrol cihazları dünyanın en ileri seviyeli teknolojisini barındırır. En son negatif geçirgen LCD teknolojisine
dayalı yüksek görünürlükte renk değiştiren ekranlar, inanılmaz
değişim tepkisi ve stabilite sağlayan, PID (Oransal, İntegral,
Türev) kontrolünü bir sonraki adıma taşıyan 2-PID kontrol gibi.
Ve 2 boyutlu sıcaklık profillerini hassas şekilde kontrol edebilen, ödüllü GTC (Dereceli Sıcaklık Kontrolü) gibi.
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Sıcaklık

ve proses kontrolü

			 Ürün portföyü ve pozisyonları
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Temel

sıcaklık kontrolü

			K8AB-TH & E5C2 – sıcaklık izleme ve kontrol
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Temel

			

E5CSV – Sıcaklık kontrolünün kolay yolu
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Genel

sıcaklık kontrolü

amaçlı sıcaklık kontrolü

			 E5_N – beklentilerinizi aşmak için tasarlandı

Kullanıcıya açık ve sezgisel bilgi sağlayan
lider ekran teknolojisi. Bu Likit Kristal
Ekranlar geniş görme açısına sahiptir
ve uzak mesafeden ve tüm aydınlatma
koşullarında okunmaları daha kolaydır.
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İleri

seviyeli sıcaklık ve proses
kontrolü

			 E5_K – performansla esnekliğin buluşması
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İleri

seviyeli sıcaklık ve proses

kontrolü
			E5_R – Özel ihtiyaçlarınızı uygulayabilmeniz için
hızlı, hassas ve özelleştirilebilir
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Çoklu-döngü

sıcaklık kontrolü

			 CelciuX° – Kontrol ve bağlanabilirlik
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PLC

tabanlı sıcaklık ve proses
kontrolü

			CJ/CS – Sıcaklık ve proses kontrolü için PLC
entegreli çözümler

Omron kontrol cihazları hem kontrol hem de izleme açısından
istisnai çeşitlilik sağlamak amacıyla oldukça geniş haberleşme ve network seçenekleri de sunmaktadır. Son derece yaratıcı kullanıcı arabirimine sahip Windows-tabanlı yazılımı, kurulum, yapılandırma ve devreye almanın olabilecek en kolay
şekilde olmasını sağlamaktadır.
Hepsi Omron‘u seçmek için iyi nedenlerdir. Analog kontrol için
dünyanın bir numarası. İhtiyaçlarınızı karşılayan eksiksiz ürün
portföyü. Ve dünyanın her yerinde güvenilir teslimat ve güvenilir servis sunan global ağ.
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Smart

Platform

			 Makinenizin tamamı için tek yazılım platformu

22

Yazılım

ve ekleri

			Programlama ve SCADA yazılımı, networking,
Sensörler ve SSR‘ler



Tam
entegre

CJ1W-TC
CelciuX°

E5_N
E5CSV

Tek
başına

K8AB-TH

E5C2
Temel

Genel amaçlı



Sıcaklık ve proses kontrolü

Temel çözümler

Genel amaçlı çözümler

Basit sıcaklık kontrolünün ve sıcaklık izlenmesinin gerektiği
yerlerde K8AB-TH, E5C2 ya da E5CVS kontrolörlerimiz en iyi
çözümdür. Ünite, basit kontrol fonksiyonalitesi sağlar: Sıcaklık
alarmı, basit ON/OFF kontrol ya da tek döngü PID kontrol.

Kontrol uygulamalarının çoğu için, 4 panel DIN boyutuna
sahip E5_N kontrolör ailesinden size uygun olanını seçebilirsiniz. Panel modeli olarak CelciuX° sunuyoruz ve bunların
tümü en zor endüstriyel şartlarda bile güvenilir kontrol sağlıyor.

Tipik uygulamalar:

Tipik uygulamalar:

•

Isıtma uygulamanızın korunması

•

Paketleme uygulamaları

•

AÇIK/KAPALI kazan ısıtma kontrolü

•

Plastik şekillendirme ve kalıplama

•

Kızartma ve fırınlama

•

Laboratuvar ve seramik fırınları

•

Sızdırmazlık ve diğer paketleme uygulamaları

•

Tekrar akış fırınları

PLC döngüsü
E5_R
E5_K

PLC tabanlı
Çoklu döngü
Tek döngü

İleri seviyeli

Hibrid


Tüm endüstriyel proseslerde sıcaklık, basınç, nem ve akış oranı gibi analog değerlerin
hassas kontrolü zincirde önemli bir role sahiptir – güvenlik, kalite veya verimlilik sebebiyle
çözümlerimiz 4 kategoridedir: Temel, Genel Amaçlı, İleri Seviyeli ve Hibrid.

İleri seviyeli çözümler

Hibrid çözümler

Uygulamanızın ihtiyacına göre, haberleşme kapasiteli ya da
değil, ileri seviyeli tek çevrim ya da çok çevrim kontrolörlerimizden birisini seçebilirsiniz. Bunlar tek döngü E5_K serisini,
tek- ve çoklu döngü E5_R serisini içerir.

Zaman ve sıralı işlem tabanlı sistemler için proses kontrolü
sağlanabilir, bazen de analog döngü PLC‘ye entegre edilmek
istenir. Bu ihtiyacı karşılamak için, ayrı olarak bildiğimiz
analog kontrol ve PLC tabanlı kontrolü birleştirerek karma
çözümler üretilmiştir.

Tipik uygulamalar:

Tipik uygulamalar:

•

Isı işlem fırınları

•

Paketleme ve plastik makineleri

•

Gıda ve içecek işleme

•

Su işleme

•

Otoklav ve sterilizatörler

•

Şarap üretim tesisleri

•

Otomotiv ve yarı iletken

•

Klima odaları

K8AB-TH & E5C2 – Temel Sıcaklık Kontrolü

Kolay kurulum, sezgisel çalışma



K8AB-TH ve E5C2 alarm izleme ve basit AÇMA/KAPAMA
kontrolü dahil temel uygulamalar için mükemmel çözüm
sunar.
K8AB-TH – ısıtma uygulamanızı koruyun
K8AB-TH, sıcaklık alarmı işlevini ve basit AÇIK/KAPALI sıcaklık kontrolüyle bir araya getiren bir sıcaklık izleme rölesidir. Bu
ünite, aşırı sıcaklık artışlarını önlemek ve ekipmanı korumak
amacıyla anormal sıcaklıkları izlemek için özel olarak tasarlanmıştır. DIN ray tipi montaja uygun, yerden tasarruf sağlayan
22,5 mm genişliğinde ince gövdeye sahiptir. DIP switch ile
ayarlanan fonksiyonları ve öndeki döner anahtarlarla ayarlanan alarm eşikleri ile K8AB-TH yapılandırması son derece
kolay bir cihazdır. Bu ünite hem termokupl, hem de PT100

sensörlerini destekleyen çoklu giriş özelliğine sahiptir. Alarm
çıkışı için bir enversör röle bulunmakta ve diğer birçok benzer
izleme rölesinin aksine K8AB-TH, (ön tuş ve/veya harici) kilitleme reset özelliğine sahip bir çıkış kilitleme fonksiyonu, set
değeri koruması ve arıza sonrası emniyetli/arıza sonrası
emniyetsiz röle çalışma seçimini de içermektedir.
E5C2 – daha kolay olamazdı
E5C2 kompakt sıcaklık kontrol cihazları ailesi ON/OFF kontrolü ve oransal-türev (PD) kontrolünü manuel sıfırlama ayar
fonksiyonu ile birleştirir. Seri tip J ve K termokupl seçeneği,
PT100 ve termistör girişler, röle veya gerilim (puls) çıkışları
sunar. E5C2 DIN-ray montaja ve ön panel montaja izin verir –
8-bacaklı geçmeli soketlerden birini seçin.

K8AB-TH avantajları

• Çoklu giriş ve ünite seçimi için kurulumu kolay,
alan konfigürasyonuna uygun DIP switch
• Yalnızca 4 uygulamaya özgü model, yüksek ve
düşük sıcaklık aralığı, 24 V veya 100-240 V
• İnce, kompakt (22,5 mm genişlik) yerden
tasarruf sağlayan tasarım, DIN-ray ve panel
montaj
• Anahtarlamaya sahip olan veya olmayan
enversör çıkış rölesi tipi ve ön tuş/harici reset.
• Seçilebilir arıza sonrası emniyetli modu sayesinde, güç veya ünite arızasına karşı kendini
koruyabilme
• Alarm ve set değeri koruma durumu için LED
alarm göstergesi

Isıtma uygulamanızı koruyun
Bir sıcaklık sensörünün hasar görmesi veya
SSR‘ın fırında kısa devreye uğraması durumunda, kontrol ünitesinin sıcaklık artışının
önlemesinin bir yolu bulunmamaktadır. Dahili
bir alarm yardımcı olabilir fakat yine de kontrol
ünitesinin arızalanması durumunda tehlike
mevcuttur. Bu tehlike, fırının gücünü otomatik
olarak kesebilen K8AB-TH alarm ünitesinin
yedeği tarafından ortadan kaldırılır.
Kabinlerde aşırı ısınmayı önleme

E5C2 avantajları

Bir kabin içerisindeki SSR‘dan yayılan ısıya
bağlı olarak sıcaklığın artması, verimli çalışma
için fazla yüksek olabilir. K8AB-TH‘nin kolay
AÇIK/KAPALI kontrolü, fanları sürekli çalıştırmaya gerek duymaksızın aşırı ısınmaya karşı
koruma sağlayabilir.

• Mühendislik zamanını ve maliyetleri azaltın
• Büyük analog ayar çevirmeli düğmesi ile
kolay kullanım
• Esnek kullanım, panel veya DIN ray montaj
için tek ünite
• AÇIK/KAPALI veya PD kontrol model
seçeneği
• LED gösterge ile çıkış işlemini görmek
kolaydır
• Tam ölçekte ±%2‘den daha iyi hassasiyet
ayarı
AÇIK/KAPALI
Kazandan gelen sıcak su E5C2 ile kolaylıkla kontrol edilebilir. Su sıcaklığı kontrol
cihazının önündeki büyük ve kullanımı
kolay döner düğme ile ayarlanır.



E5CSV – Temel Sıcaklık kontrolü

Mükemmel sıcaklık kontrolünün kolay yolu



E5CSV sıcaklık kontrol cihazı serisi, adını pratik ve ekonomik
cihaz arayanların ideal tercihi olarak dünyaya duyurmuş olan
ve sıcaklık kontrol cihazları arasında en fazla talep gören
E5CS serimizi izleyen, arttırılmış fonksiyonelliğe sahip bir
üründür.
Yine en iyi özelliklerle…
Yeni seri, kendisinden önceki serinin bu denli başarılı olmasını
sağlayan DIP ve döner anahtarları kullanarak kolay kurulum,
7 segmentli geniş ekran ve Kendi Kendine Ayarlama (SelfTuning) ile ON (AÇIK)/OFF (KAPALI) seçimi veya PID kontrolü
gibi önemli özelliklerin birçoğuna sahiptir. Dahası, yeni seri de
çıkış ve alarm durumunu ve ayarlama noktasından sapmanın
yönünü gösterme özelliğine sahiptir.

Diğer özelliklerin zenginleştirilmesi
Bir önceki E5CS, serisinin başarısı üzerine kurulu olsa da,
yeni E5CSV serisi size daha fazlasını sunuyor. Örneğin Otomatik Ayarlama (Auto-Tune) fonksiyonu ve artık standart olarak çoklu giriş tiplerini (termokupl/RTD) seçebilmeniz gibi.
Yeni 3,5 dijitlik ekran E5CSV‘nin daha geniş bir aralığı gösterebileceği anlamına gelir, 1999 °C‘ye kadar gösterebilmektedir.
Seri RoHS gereksinimlerini karşılar ve katı IP66 standarlarına
uygundur. Dahası, derinlik artık yalnızca 78 mm‘ye düşürüldü.
E5CSV serisi: 4 basit adımda kusursuz sıcaklık kontrolü

E5CSV avantajları

• DIP ve döner anahtarları kullanarak kolay kurulum
• Yalnızca 4 modelle, kapsamlı temel sıcaklık kontrol
cihazı gereksinim yelpazesini karşılama
• Kendi Kendine (Self-Tuning) ve Otomatik (AutoTuning) ayarlama fonksiyonları sayesinde uzmanlık
bilgisine gerek kalmadan performans arttırma
• Ayar değeri koruması sayesinde azaltılmış arıza riski
• Yalnızca üç parametreye sahip menüsü sayesinde
son kullanıcı dostu
• Geniş (13,5 mm) tek satırlık, 3,5 dijitlik, 7 segmentli
LED ekranla kusursuz okunaklılık
• PV-SV sapma göstergesi, çıkış ve alarm göstergesi
sayesinde net durum açıklaması
• Birçok tipte sıcaklık sensörüne kolay bağlanma

Sezgisel operatör rehberliği
Sapma göstergesi sayesinde doğru
sıcaklığa erişildiği net bir şekilde
gösterilir.

Zor ortamlarda kullanım
Düz ön yüzeyi sayesinde E5CSV‘nin
kullanımı hijyeniktir ve IP66 değerinin
yardımıyla, temizliği kolay ve güvenlidir.



Hattınızı hızlandırın
Mükemmel kontrol, özellikle
değişime karşı hassas
uygulamalarda.

4 basit adımda kusursuz sıcaklık kontrolü
220 VAC
Röle
çıkışı

Gerilim
(puls)
çıkışı

Set...

24 VAC/DC
Röle
çıkışı

Gerilim
(puls)
çıkışı

1. Seç
Sadece 4 model

3. Montaj

...Go!
Hazır...
PV
2. Ayarla
Fonksiyon, giriş ve alarm tipleri dip
ve döner anahtar ile kolayca ayarlanır

SP
Alarm Değeri

4. Ayar
Sadece
3 parametre

E5_N – Genel AMAÇLI Sıcaklık Kontrolü

Beklentileri aşmak için tasarlandı!
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E5_N tek döngü serisi genel analog kontrol uygulamalarının
çoğu için ideal seçimdir. Cihazlar optimum kontrol için son
derece kolay yapılandırılır ve kullanılır. Dünyadaki en popüler
kontrol cihazları olmaları sürpriz değildir.
Her tür endüstriyel ortamdaki zor koşullarla başa çıkmak için,
E5_N serisindeki tüm ürünler büyük yüksek yoğunluklu arkadan aydınlatmalı geniş görüş açılı Likit Kristal Ekrana sahiptir.
Bu sayede uzak mesafeden ve tüm ışık koşullarında
okunmaları daha kolaydır. Bunun da ötesinde keskin, 11 dijitli
parametre, metinlerin daha kolay anlaşılmasını sağlar.
Seri, 3 renk değişimli bir PV ekrana sahiptir, operatöre prosesin
durumunu açıkça gösterir.

Ön panel tuşları ve kolay anlaşılır yapılandırılmış menü ile
kurulum, ayarlama ve çalışma daha basit olamazdı. Özelleştirilebilir menü ayarlama özelliği sadece ilgilenilen parametrelerin görüntülenmesine izin verir ve operatörün kafasının
karışmaması için diğerlerini gizler. Cihazlar Windows-tabanlı
yapılandırma ve ayarlama yazılımımız CX-Thermo ile PC
üzerinden de ayarlanabilir. Bunun da ötesinde klonlama yazılımımız (ücretsizdir) ThermoMini, aynı parametrelerin birden
fazla üniteye kopyalanmasına olanak verir.

M
7 Segmentli
11 Segmentli
Omron E5_N

Q

V

W

Z

R

E5_N serisi avantajları

• Mükemmel görünürlük – tüm ışık şartlarında – geniş
görüş açılı yüksek yoğunluklu Likit Kristal Ekran
sayesinde
• 3 renk değiştiren PV ekran ile optimum durum tanıma
• Anlaşılır diyagnostik ve genişletilmiş proses ve alarm
stratejileri
• Omron‘un eşsiz 2-PID sistemi ile tam kontrol
• Ön tuşlarla veya Windows tabanlı yazılım ile kolay
kurulum ve çalıştırma
• Parola koruma ve özelleştirilebilir menüler ile en
yüksek uygulama güvenliği
• Uygulamaya özel çok çeşitli özellikler ve seçenekler
mevcuttur

Daha hızlı örnekleme girişi ve kontrol periyodu
sağlanmıştır
Bu fonksiyon, hızla değişen, bozuculara hassas
uygulamalarda daha kesin ısıtıcı kontrolü sağlar.
PV renk değişimi
Bu fonksiyon, prosesin durumunu uzak mesafelerden bile değerleri yorumlamaya gerek kalmadan ekrana getirir. Isıtıcılardan biri ayar noktasında olmadığında, PV operatörü uyarmak için renk
değiştirebilir (örneğin sızdırmazlıktaki bir bozukluğu erken aşamalarda algılamak gibi).
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Döngü kopma alarmı ve
sensör kopma alarmı
(zorlamalı MV seçeneğiyle)
Plastik üretiminde ürünü yapmak için kullanılan alet sık sık
değiştirilir. Sensörün veya ısıtıcının sık sık ayrılması kablo
kopmasına yol açabilir (Örneğin
termokupl kopması). Bu
alarmlar prosesteki bu gibi
problemleri hızla algılar.

2-PID kontrol stabiliteyi yüksek reaksiyon hızıyla birleştirir

Basit (2-adımlı) programlayıcı

Son derece yenilikçi Omron özelliği,
2-PID kontrol standart PID (Oransal,
İntegral, Türev) üzerinde büyük bir
ilerlemedir. 2-PID kontrol güçlü bir
algoritma ile ayarlanması gereken
cihazı optimum değişim tepkisi için
ayarlarken set noktası ayarlarındaki
reaksiyon hızından ödün vermez.
Ve en iyi tarafı ise 2-PID işin
tamamını yaptığı için kullancının
herhangi bir şey yapmasına gerek
kalmaz. 2-PID kontrole sahip tüm
cihazlarımız farbika ayarlıdır, çoğu
analog kontrol uygulaması için
minimum tepki süresi ve minimum
aşım sağlar.
Bunun sizin için anlamı üretim
süresinin daha hızlı başlaması ve
üretim sırasında da daha dengeli
kontrol ile daha kaliteli ürünlerin
elde edilmesidir.

Bir çok fırında (gıda, tuğla, porselen vb)
küçük bir zamanlama elemanı gereklidir.
Bu özellik ayar noktasına rampa yapabilmenizi ve sabitlenme zaman sürecini
ayarlamanızı sağlar. Rampa sürecinin
sonunda proses operatörü alarmla uyarılarak durur veya devam eder. Bu özellik
sayesinde, sabit minimum veya maksimum iyileştirme/pişirme süresi düzgün
ve kontrollü bir biçimde sağlanır.

Step-cevabı

Bozucu-cevap

SV
PV

standart PID

PV

standart PID

PV

standart PID

SV

SV

E5_K – İLERİ SEVİYELİ Sıcaklık ve Proses Kontrolü

Performansla esnekliğin buluşması

12

Esnek, modüler genişleme özellikleri ile gelişmiş programlanabilir kontrol ve haberleşme sunan E5_K serisi günümüzün ileri
seviyeli endüstriyel otomasyon sistemlerinin en zor isteklerini
bile karşılayabilmektedir.

yonel modüller mevcuttur. 1/8 DIN kontrol cihazı (E5EK)
DeviceNet arabirim versiyonu da sunarken, her 3 model de
Omron‘un Akıllı Ağ Geçidi (PRT1-SCU11) ile Profibus ağına
bağlanabilmektedir.

1/4 DIN, 1/8 DIN ve 1/16 DIN şeklinde mevcut olan seri, sıcaklık ve proses sinyalleri için programlanabilir üniversal girişe
sahiptir. Endüstriyel termokupllar, direnç termometreler ve lineer sinyaller için girişler mevcuttur. Bunun da ötesinde, optimum
(sahada ayarlanabilir) esneklik için çok çeşitli değiştirilebilir
giriş çıkış modülleri mevcuttur. Veri değişimi, programlama
veya kullanıma alma için seri haberleşmeyi destekleyen opsi-

Standart kontrol fonkisyonları iki seviyeli otomatik ayar ile
desteklenir, ilaveten kontrol parametrelerini sürekli hesaplama
opsiyonu da vardır. Buna ek olarak, akım izleme ve ısıtıcı
yanma alarmı ile birlikte ısıtıcı koruma seçeneği de mevcuttur.
Seri motorize valfleri kontrol etmek için valf sürücü ünitesi ve
‚Zaman içinde değer belirle‘ profilleme modeli ile tamamlanır.

• Sahada yapılandırılabilen üniversal giriş
sayesinde tüm sensörler ile kolay bağlantı
• Geniş haberleşme seçenekleri sayesinde
kolay sistem entegrasyonu
• Valf sürücü ve set değeri profilleme modelleri
mevcuttur
• Üniteler yıkama alanlarında kullanılabilir
(ön paneller IP66/NEMA4X‘e uygundur)

Modüler yapı
E5_K temel olarak ekran, güç kaynağı ve ana giriş içerir.
Opsiyonel modüller esnek fonksiyonellik yaratmanıza izin
verir.

Set değeri

E5_K Serisi avantajları

• Modüler yapı sayesinde esnek fonksiyonellik

Süre
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Sıcaklık profilleme
Bir çok ileri seviyeli termik prosesde (metal
işleme, döküm vs) „Zamana göre ayar değeri
profilleme“ gereklidir. Bu özellik‚ ayar noktasına
rampa‘ zinciri yapabilmenizi ve sabitlenme
zaman sürecini ayarlamanızı sağlar.
Açık ağ bağlanılırlığı
E5EK-DRT DeviceNet ağına bağlıdır ve ağ üzerindeki herhangi bir DeviceNet Master‘dan boya
proses verisi alabilir.

E5_R – İlerİ SEVİYELİ Sıcaklık ve Proses Kontrolü

Özel ihtiyaçlarınızı uygulayabilmeniz için, hızlı, hassas ve özelleştirilebilir
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E5_R serisi yüksek performansı sıcaklık, basınç ve nem gibi
proses parametrelerinin çoklu döngü kontrolü gibi ileri seviyeli
özelliklerle birleştirir. Bu serinin karakteristiği yüksek hassasiyetin istisnai hızlı örnekleme ve kontrol güncelleme zamanı ile
birleştirilmesidir. E5_R opsiyonel olarak ayar değerlerini zaman
içinde değiştirmek için multi kanal „programlayıcı“ sunar.

Omron‘un tüm analog kontrol cihazlarında olduğu gibi, E5_R
serisini yapılandırmak basittir. Başlangıç ayarları ya ön panel
üzerindeki düğmeler ile ya da tam parametre ayarı, kaydetme ve tekrarlanan yapılandırma sağlayan,klonlama özelliklerine sahip Omron‘un CX-Thermo yazılımına sahip bir PC ile
kolaylıkla gerçekleştirilebilir..

Seri iki tipten oluşur: 1/4 DIN (96 x 96 mm) E5AR, 1, 2 ve
4 döngülü modeller ve 1/8 DIN (48 x 96 mm) E5ER 1 ve
2 döngülü modeller. Isıtma/soğutma, valf kontrolü, kademeli
ve oran kontrolü gibi çeşitli kontrol modları seçilebilir. Bunun
da ötesinde, özel olarak uygulamanız için dizayn edilmiş bir
kontrol stratejisi ile „özelleştirilebilir“.

Üniversal girişler ve çeşitli kontrol çıkışları yanında, cihazlar
çeşitli I/O‘ların kullanımı ile harici kontrol için kolaylıkla yapılandırılır. Bunlar 6 olay girişi, 2 adete kadar transfer çıkışı ve
alarm sinyalleri için yardımcı çıkış içerir. Seri haberleşme
CompowayF veya Modbus üzerinden veri paylaşımını sağlar.
DeviceNet bütünleşik modeller de mevcuttur, bu modeller
Omron‘un Akıllı Ağ Geçidi üzerinden Profibus ağına bağlanabilir.

• Yüksek hassasiyet (0,01 °C Pt100)
• Hızlı tepki – 4 döngü için giriş örnekleme ve
kontrol 50 ms

İki akışı karıştırma: Oran Kontrolü
İkinci akışın ana akışa doğru tam doğru oranda
karıştırılması gereken boya renklendirme, yoğurt
ile reçel karıştırma, su ile klorit karıştırma gibi
uygulamalarda kullanılır.

• İstisnai değişkenlik – çoklu döngü kontrol,
kademeli kontrol ve valf kontrolü
• Uygulamanızın spesifik gereksinimlerine
göre özelleştirilebilir
• DeviceNet, Profibus ve Modbus ile kolay
entegrasyon
• SV programlayıcı (maks. 256 toplam
segmentli maks 32 program)

Ayar değer

E5_R avantajları

• Parlak Likit Kristal Ekran sayesinde kolay ve
anlaşılır okuma
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Süre

İşleme kabının kontrolü

Otoklav içinde Sıcaklık ve Basınç etkileşimi

Mayalandırıcıda, sıcaklık pH, seviye ve/veya
basıncın son derece sıkı şekilde kontrol edilmesi iyi bir ürün için son derece önemlidir.

Ürünleri yüsek sıcaklıklarda ve basınç altında
sterilize etmek E5_R gibi hızlı ve hassas kontrol
cihazlarını gerektirir.

Değişim-Etki

Önceki Metod

Ayar Değeri
Yeni Metod
İç Ayar Noktası
Proses Değeri

İleri seviyeli değişim kontrol teknolojisi sınır aşmayı
inanılmaz şekilde bastırır.

İleri seviyeli bozucu kontrolü:
Bir çok üretici ürünlerinin bozucu sonrasında
aşımı azalttığını öyler. Omron, ise eksiksiz PV
aşımı kontrolü sağlayacak teknolojiye sahiptir.
E5R modelimiz ve CelciuXº ADO (Bozucu Sınır
Aşma Ayarı) denilen ileri seviyeli bir sisteme
sahiptir, bu sistem ilave sensör gerektirmeden
değişimi otomatik olarak algılar ve sınır aşmaya
gerek var mı yoksa kesinlikle izin verilemez mi
durumuna göre uygun seçimi yapar.

Celciuxº – ÇOKLU DÖNGÜLÜ sıcaklık kontrolü

Kontrol ve Bağlanabilirlik

OLE for Process Control
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CelciuX° yeni modüler, çok kanallı sıcaklık kontrol cihazıdır,
çok çeşitli endütriyel ağlar arasında arabirim sağlar. Omron ve
üçüncü parti PLC‘ler ve HMI ile programsız haberleşme sağlar. CelciuX° akıllı ve kullanımı kolay sıcaklık kontrol teknolojisini kullanır, Omron‘un eşsiz Dereceli sıcaklık Kontrol (GTC)
algoritması kompleks sıcaklık profillerinin kontrolünü sağlar.
Bir uç ünite (EU) ile başlayıp 15 temel sıcaklık kontrol cihazına kadar eklenebilir. Birden fazla EU ile dağıtılmış yerleşim ile
bile 250 döngüye kadar genişletmek mümkündür. GTC veya
programsız ya da field bus haberleşme için yüksek uç fonksiyon ünitesi eklenebilir. PC yazılımı parametrelerin ayarlanmasını ve parametrelerin birden fazla üniteye ya da diğer sistemle
re kopyalanmasını kolaylaştırır.
Kontrol
CelciuX° bir çok uygulamayı destekleme esnekliğine sahiptir.
Her kanal için 250 ms kontrol döngüsü süresi onu genel
amaçlı uygulamalar için uygun kılar. 2-PID kontrol algoritması
(bkz sayfa 11) ve güvenilir otomatik ayar algoritmamız kullanı-

ma alma süresini kısaltır. CelciuXº GTC (bkz sayfa 17) gibi
özel algoritma ve stratejiler de sunar, 1 veya 3 faz için ısıtıcı
durumunu ısıtıcı alarmı ile birlikte izleyebilir veya programlı
çıkış ile pik akımlarını azaltabilir.
Bağlantı
CelciuX° Omron‘un „Akıllı Platrformu“ için Sıcaklık Kontrol
yapı bloğudur. SP tek bağlantı ve yazılım ile eksiksiz makine
otomasyonu sağlar. Akıllı Aktif Parçalar kütüphanesi
OMRON‘un NS-serileri HMI için fonksiyonel grafik nesneler
sağlar ve PLC‘ler için akıllı fonksiyon blok kütüphanesi mevcuttur.
Modbus‘tan Profibus‘a çeşitli endüstriyel fieldbus bağlantı
seçenekleri vardır. HFU eklenmesi ile CelciuX° Omron veya
3ncü parti PLC‘lere haberleşme protokolü programlanmadan
bağlanabilir. CelciuX° master olarak görev yapar ve veriyi
PLC bellek alanına çekip iterek PLC tarafından kullanıma
hazır hale getirir.

Celciux° avantajları

• Çok çeşitli endüstriyel ağlar için arabirimler
• Programsız haberleşme, Smart Active Parts ve
Fonksiyon Blokları Kütüphaneleri sayesinde
azaltılan mühendislik gereksinimi.
• Vidalı terminaller ve vidasız klemens terminaller ile
mümkündür
• 250 döngüye kadar, dağıtılmış yerleşim opsiyonu ile
• Tek ünite ile Pt, Termokupl, mA ve V giriş gibi çeşitli
giriş tiplerinin kontrolü
• Dereceli Sıcaklık Kontrolü

HMI ile çok döngülü makine kontrolü
CelciuX° ile Omron‘un HMI‘lerine doğrudan bağlantı aracılığıyla kontrol, izleme
ve veri kaydı daha kolay olamazdı.

Çok döngülü kontrol için mükemmel
çözüm
Güvenilirlik, kompaktlık ve kontrol performansından ödün vermemek temel çok
döngülü kontrol için CelciuX°‘i mükemmel
seçim yapar.

2D sıcaklık profillerinin hassas kontrolü
Dereceli Sıcaklık Kontrolü (GTC), Omron‘un
eşsiz döngülü etkileşimli PID kontrol teknolojisi
2 boyutlu sıcaklık profilinin tanımlı alanda
sabit kalmasını sağlar, Metal, cam, plastik
veya silikon gibi yaprak malzemeler üzerindeki
sıcak noktalarının zarar verici etkilerini bertaraf
eder. GTC sıcaklık profilinin her pozisyonda
mükemmel kontrolünü sağlar.
GTC ile şunları yapmayı seçebilirsiniz: İçerden hızlı ısıtma

GTC olmadan

GTC‘li

Dışardan hızlı ısıtma

2-boyutlu ısıtma kontrolü

Dengeli ısı dağılımı
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CJ/CS – PLC tabanlı sıcaklık ve proses kontrolü

Sıcaklık ve proses kontrolü için PLC entegreli çözümler

18

CompoNet

Omron sıcaklık kontrolü ve dizi tabanlı PLC sistemler üzerindeki know-how‘larını birleştirerek PID ladder talimatlarından
yüksek uç analog döngü kontrol cihazlarına kadar bir seri
entegre kontrol çözümü üretmektedir.
Sıcaklık kontrolü amacıyla PLC‘lerimiz için otomatik ayarlı
güçlü PID ladder talimatı yanında, Omron‘un CJ1W-TC serilerini seçebilirsiniz. Başarılı E5_N serilerimiz baz alınarak, bu
sıcaklık kontrol kartları CJ1 PLC için PLC entegreli sıcaklık
kontrolünü ödün vermeden sağlar. Kontrol döngü işlemini
basitleştirmek ve mühendislik zamanını azaltmak için Omron
TC karttaki kontrol cihazı verilerine kolayca ulaşmak amacıyla
PLC Fonksiyon Bloklarını sağlar.

İlaveten, yenilikçi CJ1 hibrid CPU serimiz yüksek hızlı diziyi
ve ileri seviyeli analog kontrolü tek cihazda birleştirir.
Omron‘un CX-Process yapılandırma aracı kendi kontrol
stratejinizi yaratmanız için Fonksiyon Bloğu programlamayı
kullanır. Anlaşılır kullanıma alma pencereleri döngü ayarlarına
yardımcı olur. Bununda ötesinde, bir düğmeye basarak
Omron‘un NS-serisi HMI‘leri için yüz plakaları oluşturabilirsiniz.
Aynı avantaj ve özellikler ile, Omron‘un CS1 PLC serisi CJ1
serisi ile benzer çözümler sağlar, ancak daha büyük sistemler
ve gerektiğinde çift yedekli CPU‘lar da kullanılır.

Entegre döngü avantajları

• Modüler ve ölçeklenebilir konsept
sayesinde her zaman iyi bir yatırımdır
• Kompakt boyut sayesinde yerden tasarruf
sağlar
• PID PLC talimatlarından analog döngü
strateji motorlarına kadar geniş seçenekler
• İstenen sayıda döngü kontrolü için etkin
PLC entegreli çözümler
• Fonksiyon Blok programlama ile kolay
mühendislik
• HMI ekranları basit ve otomatik şekilde
oluşturulabilir
• Dereceli Sıcaklık Kontrolü

Merkezi depolama kontolü
Birden fazla depolama kabinindeki sıcaklık ve nem
kontrolü tek bir PLC ile yapılabilir. CX-Supervisor
veya SCADA yazılımı ile kolaylıkla yukarı veya aşağı
ölçekleme yapılabilir.
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Toplam makine kontrolü
Kompakt yapı, hassasiyet, hız ve değişim kontrolü
gibi spesifik özellikler, paketleme endüstrisindeki
know-how‘ımızı gösterir.

Özel sıcaklık ve proses I/O
Manuel güç kontrolü veya alarm ve veri kaydı
için çoklu döngü girişleri için analog çıkışlar –
tümü merkezi olarak tek bir CPU ve geniş
sıcaklık ve proses I/O ünitelerimiz ile kontrol
edilir.

Akıllı Platform

Makinenizin tamamı için tek yazılım platformu

Sensör
Çalıştırıcı
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Cx-One Yazılımı

Hareket ve
Sürücüler

Tek bir düğme ile hızlı, kolay otomasyon!
Endüstriyel sistemlerin giderek daha kompleks hale gelmesiyle,
en deneyimli otomasyon mühendisleri bile sistem entegrasyonunun giderek zorlaştığını kabul etmektedir. Projeler tüm fabrikaları, farklı üreticilerin ekipman ve yazılımlarının kullanılmasını
ve uzun yıllara dayalı çabaları içerebilir.
Omron‘un bu zorluğa cevabı Akıllı Platformlardır – alan veri
yolları, haberleşme, çeşitli yazılımların entegrasyonu konusunda endişe etmeden ve hepsinden önemlisi pazara hakim bir
tedarikçiye mecbur kalmadan tek platformdan tam makine ve
tesis otomasyonunu mümkün kılmak. Akıllı Platform ile ihtiyacınız olan sadece bir yazılım paketidir, ‚CX-One‘, bununla tüm
makinenizi programlayabilir ve yapılandırabilirsiniz. Sistemdeki
tüm cihazlar için tek bir bağlantı yeterlidir (parametre indirmek
ve yüklemek, programlar ve yorumlar, çalışma ve performansı
izleme). Bunun da ötesinde, Akıllı Platform sisteminizi daha
verimli yapabilmenizi sağlar. Makinenizin performansını veya
çalışmasını ‚bir dakikalık‘ işlemle, sürükle ve bırak PLC programlama veya HMI otomatik yapılandırma ile adapte etmenizi
veya geliştirmenizi sağlar.
Akıllı Platformumuz – SADECE

Anahtarlama ve
Regülasyon

YARAT!

Tek yazılım
CX-One bir otomasyon takımı
ile kontrol, görsellik, pozisyon,
algılama ve düzenleme sağlar.

Tek bağlantı
Hangi cihazı, fieldbus‘u ve
görevi gerçekleştirdiğiniz fark
etmez. Makinenize erişim için
vermeniz gereken sadece bir
bağlantıdır.

Tek dakika
Sürükle ve Bırak, makinenizin kontrol, görüş ve bakımı
için dakikalar içinde tak ve
çalıştır.

Omron‘un NS serisi HMI ürünlerini
yapılandırmak için Akıllı Aktif Parçalar
Yapılandırma yazılımının kütüphanesinde mevcut olan
Akıllı Aktif Parçalar (AAP‘ler), önceden programlanmış,
gömülü haberleşme kodlarına sahip görsel yazılım
modülleridir. AAP‘ler ile tüm otomasyon çözümlerinizi
yapılandırabilir, kontrol edebilir, çalıştırabilir ve koruyabilirsiniz. Bu mümkündür çünkü, AAP‘ler NS terminallerine bağlı tüm cihazlar ve üniteler ile doğrudan haberleşir. Bu size bağlı cihazların parametrelerini okuma ve
yazma, alarmları görüntüleme imkanı verir ve bunu
yapmak için tek bir satır haberleşme kodu bile yazmanıza gerek yoktur. Sadece yapılandırma yazılımı ekranında bir AAP‘yi „sürükle ve bırak“ ve bağlı cihazın ünite
numarasını girin. Bu basit programlama sizi geliştirmeye harcanacak zamandan kurtarır ve aynı zamanda
daha ileri seviyeli özellikler ekleyebilmenizi sağlar, örneğin çalışmada geçen sürenin azaltılması veya makine
kurulumunun basitleştirilmesi gibi.

• Programlama ve geliştirme süresi inanılmaz ölçüde
azalır
• Haberleşmeleri programlamaya gerek yoktur
• Çok daha kolay sorun giderme ve test için daha
az zaman

Örnek

PLC‘ler için Fonksiyon Blokları

Sıcaklık kontrol cihazı ve PLC arasında haberleşme

Fonksiyon Blokları (FB‘ler) önceden tanımlanmış ve
önceden test edilmiş programlardır (veya fonksiyonlar),
tek bir program elementi içinde yer alır ve ladder şemasında kullanılabilirler.

Fonksiyon Blokları ile Erişim

FB

CS/CJ Serileri
PLC

Fonksiyonu başlatmak için kontakt eleman gereklidir,
ancak girişler ve çıkışlar ladder düzenleme içinde kullanılan parametreler ile düzenlenebilir. Bir fonksiyon aynı
eleman olarak kullanılabilir (aynı bellek) veya kendi belleği ile yeni bir eleman olarak kullanılabilir. FB‘ler
PLC‘ler ve Omron Fabrika Otomasyonu (FO) bileşenleri
için standart fonksiyonellikleri içeren programlamaları
basitleştirmek için kullanılmalıdır. FB‘lerin kullanılmasıyla
yan programlar, harici cihazlar üzerinde daha fazla
zaman harcanabilir, temel ladder şemaları ile zaman
kaybedilmez.
• Kullanılması ve anlaşılması kolay

XXısıtıcının mevcut sıcaklığı

(BOOL)
EN

W100.00

W100.01 &10

(BOOL)
ENO

(INT)
(BOOL)
Birim Seç Meşgul

W100.01

&1

(INT)
Port No

(BOOL)
Tamam

W100.02

&2

(INT)
TC No

(BOOL)
NG

W100.03

&2

(INT)
Kanal No

(DINT)
PV

D100

Seri haberleşme (Compoway/F protokol)
Omron Bileşenleri

• Programın çalışmasını test etmek gerekmez
• Gelecekte genişletilebilir
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yazılım ve yardımcıları

CX Supervisor
TC Görünümler

SCADA

Mini SCADA

CX Thermo – CX Proses
Yapılandırma Yazılımı

Genel amaçlı
İleri Seviyeli
QLP kablosu

Temel

SICAKLIK VE
PROSES KONTROLÜ
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Çoklu döngü
PLC hibrid CPU
Entegre PLC
IR sensörler

G3ZA avantajları

Güç kontrolü

G3ZA – Daha akıllı SSR kullanımı
için çok kanallı güç kontrolörü
Kablolaması oldukça basit olan G3ZA güç
kontrolörü, RS-485 yoluyla kontrol döngüleri ya da manuel ayarlar tarafından
üretilen farklılaştırılmış değişkenleri alır.
Sekiz adete kadar standart SSR‘leri
yüksek hassasiyetle sürerek ısı gücünü
ayarlar. Ek olarak besleme ağındaki pik
akımlarını azaltır

• Çoklu-kanal güç kontrolörleri
• Sekiz adete kadar standart solid
state röleyi kontrol edebilir
• PLC ve CelciuX° ile kolay
entegrasyon
• Kompakt boyut
• Isıtıcı alarmlı (dört kanallı ) veya
alarmsız (sekiz kanallı ) modeller
mevcuttur

G3NA avantajları

HMI/IPC

G3NA – 5-90 A çıkış akımlı hokey
topuna benzeyen SSR
Tüm modeller aynı kompakt yapıya ve aynı montaj
ayaklarına sahiptir.Harici gürültüler için dahili varistör bulunur. Çalışma indikatörü ile çalışma izlenebilir.

• 5-90 A çıkış akımı
• 24-480 VAC/5-200 VDC çıkış gerilimleri
• Dahili varistör
• Çalışma indikatörü (kırmızı LED)
• Daha fazla emniyet için koruyucu kapak.

SSR‘ler

G3PB avantajları

PLC

G3PB – Dahili soğutuculu kompakt
Solid State Röle
G3PB‘nin kompakt dizaynı, soğutucusunun optimize
edilmiş şekli sayesindedir. G3PB size DIN raya
montaj ve vidalı montaj arasında bir seçenek sağlar.

• Tek ya da 3 faz, 15-45 A çıkış akımı
• 100-480 VAC çıkış gerilimleri
• 1, 2 ya da 3 fazlı yüklerle uygulanabilir
• Tüm özellikler soğutuculu ya da soğutucusuz
sağlanabilir

G3R-I/-O avantajları

• CE işareti, EN (VDE uygunluk), CSA ve VDE
standartlarına uygundur

G3R – I/O arabirimleri için kompakt SSR‘ler yüksek
dielektrik dayanma gereksinimlerini karşılar
G2R giriş/çıkış modulleri gibi kullanılabilen optimum giriş
sahasına sahip yüksek hızlı sensör modelleri de mevcuttur.
VDE 0884‘e göre 4000 V‘lık I/O dielektrik dayanma gücüne
sahiptir

• 1,5 ve 2 A çıkış akımı
• 5 ile 200 VDC/100 ile 240 VAC çıkış gerilimleri
• G2RS elektromekanik röle ile uyumludur
• Soketler ile DIN-ray montaj
• Girişi onaylamak için çalışma göstergesi
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Almanya

Hollanda

Norveç

Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Avusturya

İngiltere

Polonya

Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk

Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.pl

Belçika

İspanya

Portekiz

Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Tel: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Çek Cumhuriyeti

İsveç

Rusya

Tel: +420 234 602 602
www.omron.cz

Tel: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Tel: +7 495 745 26 64
www.omron-industrial.ru

Danimarka

İsviçre

Tel: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Finlandiya

İtalya

Orta Doğu & Afrika

Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi

Tel: +39 02 326 81
www.omron.it

Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Fransa

Macaristan

Diğer Omron Temsilcileri

Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Tel: +36 (0) 1 399 30 50
www.omron.hu

www.omron-industrial.com

Yetkili Distribütör:

İleri Seviyeli Endüstriyel Otomasyon
Otomasyon Sistemleri
• Programlanabilir Lojik Kontrolörler • Uzak I/O
• İnsan Makine Arabirimi
Hareket Kontrolü ve Sürücüler
• Hareket kontrolörleri • Servo sistemler • İnvertörler
Kontrol ve Anahtarlama Komponentleri
• Sıcaklık kontrol cihazları • Güç kaynakları • Zaman röleleri • Sayıcılar
• Programlanabilir röleler • Dijital panel göstergeleri • Elektro mekanik röleler
• İzleme ürünleri • Solid-state röleler • Limit anahtarlar • Pushbutton anahtarlar
• Düşük gerilim anahtarlama cihazları
Algılama ve Emniyet
• Fotoelektrik sensörler • İndüktif sensörler • Kapasitif ve basınç sensörleri
• Kablo konnektörleri • Yer değiştirme ve genişlik ölçme sensörleri
• Görüş sistemleri • Emniyet ağları • Emniyet sensörleri
• Emniyet üniteleri/röle üniteleri • Emniyet kapısı/koruyucu kilit anahtarları

Mükemmeli hedeflememize rağmen, Omron Europe BV ve/veya bağlı ortakları ve bağlı irketleri, bu belgede izah edilmili olan bilgilerin
doğruluğu veya eksiksizliği hakkında garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman herhangi
bir değiikliği yapma hakkımız mahfuzdur.

Türkİye
Omron Electronics Ltd.
Altunizade, Kısıklı Cad. No: 2 A-blok
K.2 34662 Istanbul
Tel: +90 (0) 216 474 00 40 Pbx
Faks: +90 (0) 216 474 00 47
www.omron.com.tr
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